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Bestuursverslag

In het jaar 2011 heeft de Stichting Kansarmen Sri Lanka tal van activiteiten ontplooid in eigen land en
in Sri Lanka. Uiteraard waren de activiteiten in Nederland erop gericht om donaties te verwerven
voor uitvoering van de aangevraagde projecten in Sri Lanka. Zo hebben ruim 600 kinderen op 5
basisscholen een mooi bedrag bijeen gewandeld. Voorafgaand aan de sponsorlopen heeft de
Stichting interactieve gastlessen verzorgd om de kinderen bewust te maken van de noodzaak tot het
uitvoeren van de sanitatieprojecten in Sri Lanka. De interesse voor de interactieve gastlessen was
groot en de kinderen waren daardoor gemotiveerd de minder bedeelden in Sri Lanka te helpen met
een waterput of toilet.
Achmea Foundation is in 2011 de hoofdsponsor geworden van de Stichting. Hiermee is een
financiële basis gerealiseerd voor de jaren 2011 tot en met 2013. Tevens is de organisatie Wilde
Ganzen gestart met ondersteuning in de vorm van: premie (zij voegen 55% toe), advies en
begeleiding.
Met financiële steun ter waarde van ruim € 70.000 heeft de Stichting Kansarmen Sri Lanka in het jaar
2011 19 water- en sanitatieprojecten uitgevoerd. Daarmee heeft de Stichting weer vele ‘kansarmen’
kunnen helpen. Tijdens twee werkbezoeken in 2011 heeft de voorzitter van de Stichting samen met
de projectuitvoerder Chaminda zowel oude
als nieuwe projecten bezocht en
gecontroleerd. Voor nieuwe projecten zijn
plannen ontwikkeld om uitvoering de
komende periode mogelijk te maken.
In 2011 zijn de gezondheidslessen op de
plattelandsscholen in de Western and North
Western Province voortgezet. Dit zijn
interactieve lessen die door de kinderen met
veel enthousiasme ontvangen worden. Ook
de leerkrachten en ouders komen met vragen.
De lessen worden fulltime door één persoon
verzorgd. Die leerkracht gaat van school naar
school, dit alles met toestemming van
Education Office.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 1. schoon drinkwater, 2. schoon toilet,
3. schoon lichaam en 4. schone leefomgeving.
Naast uitvoering van de projecten is bewustwording kweken bij de kinderen van de noodzaak van
persoonlijke hygiëne van het grootste belang.
Zoals u in het verslag kunt lezen is er in het jaar 2011 veel gerealiseerd. Het stimuleert de Stichting
onverdroten met het werk voor de kansarmen in Sri Lanka door te gaan.

Jan van der Steen

Voorzitter bestuur Stichting Kansarmen Sri Lanka
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Financieel overzicht over 2011

In het verslagjaar heeft de Stichting minder middelen
uit sponsoring, donaties etc. ontvangen dan in de
voorgaande periode. Merendeels betreft
dit een in 2010 vooruit ontvangen bedrag
inzake 2011
Navolgende baten werden ontvangen:
Donaties
Sponsoring
Overige
Totaal

2011
2010
€
€
51.000
65.000
7.000
35.000
15.000
______ _______
58.000
115.000

De ontvangen gelden werd besteed aan:

19 water- en sanitatieprojecten in Sri Lanka
Controle- , begeleidingskosten en nazorg
Werving en beheer

Tekort/overschot
Dit tekort/overschot verlaagde cq hoogde het saldo liquide
middelen per 1 januari van
tot
per 31 december
Reeds ingang gezette projecten en nieuwe
projecten zijn hiermee uitgevoerd .

Pagina 5 van 13

72.000
6.000
2.000
_____

70.000
7.000
3.000

80.000
_____
(22.000)

80.000
_____
35.000

40.000
_______
18.000

5.000
_____
40.000

Jaarrekening 2011
van
Stichting Kansarmen Sri Lanka

Statutaire vestigingsplaats:
Adres:
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Wijchen
Kranenhof 1
6616BJ Hernen

Balans per 31 december 2011
(na resultaatbestemming )

Activa

2011
€

2010
€

Liquide middelen

18.279

40.487

Totaal activa

18.279

40.487

Reserves

18.279

40.487

Totaal passiva

18.279

40.487

Passiva
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Staat van baten en lasten over 2011
2011
€

2010
€

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Overige baten
Sponsoring via Wilde Ganzen
Som der baten

50.927 114.038
159
776
6.753 ______-_
57.839 114.814

Lasten
Besteed aan doelstelling
-projecten
Werving baten
-kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
-kosten beheer en administratie
Som der lasten

(Tekort) /overschot

77.710

77.082

916

1.685

1.421

1.245

80.047

80.012

(22.208)

34.802

Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van
de baten uit eigen fondsenwerving

1.8

1.5

Totaal kosten beheer en administratie in % van
de som der baten

2.5

1.1

2011

2010

Verdeling ( tekort ) /overschot

Reserves
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(22.208)

34.802

Kasstroom overzicht 2011
2011
€

2010
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
(tekort) /Overschot

(22.208)

34.802

Afschrijvingen

-

Voorzieningen
Mutaties werkkapitaal:

-

-mutatie vorderingen

-

-mutatie voorraden

-

-mutatie kortlopende schulden
_______
(22.208)

______
34.802

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

Netto kasstroom
Geldmiddelen per 1 januari
Geldmiddelen per 31 december
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________
(22.208)
40.487
_______
18.279

_______
34.802
5.685
_______
40.487

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen -zoveel als mogelijk- gevolgd.

Grondslagen van waardering
Alle activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden,
tenzij anders vermeld wordt.
Grondslagen van resultaatbepaling
Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan de gedurende het
verslagjaar van sponsors, donateurs en uit acties daadwerkelijk ontvangen gelden.
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Toelichting op de balans
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Reserves
Boekwaarde 1 januari
Verdeling (tekort)/overschot
Boekwaarde 31 december 2011

2011
€
40.487
(22.208)
_______
18.279

De reserve betreft liquide middelen welke per balansdatum onder berusting
van de stichting waren en nog niet waren aangewend voor projecten in
Sri Lanka.
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2010
€
5.685
34.802
_____
40.487

Toelichting op de staat van baten en lasten
2011
€

2010
€

Ontvangsten van donateurs

42.394

64.754

Ontvangsten uit acties
Ontvangsten uit sponsoring
Overige baten

8.533
6.753
159
______
57.839

13.975
35.309
776
_______
114.814

71.475

70.512

6.235
______
77.710

6.570
______
77.082

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

Lasten
Besteed aan doelstelling
Direct ter beschikking gesteld voor
uitvoering projecten
Kosten beoordeling, begeleiding, controle
en nazorg projecten
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Overige gegevens
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal
Gelderland te Arnhem onder nr. 09162333
Het bestuur geniet geen bezoldigingen
De Stichting kent geen personeelsleden.
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